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Nieuwsbrief
met als speciale bijlage: Bidbook “Het ei van Columbus”

Utrecht, 17 december 2012

Zeer geachte sympathisant van de Stichting Olivijn,
I.#

Stand#van#zaken#

Medio november 2011 hebben wij u geïnformeerd over de nominatie van de Stichting Olivijn
voor de prijs in de Virgin Earth Challenge (VEC) zoals in 2007 opgezet door Sir Richard
Branson. Deze nominatie heeft tot dusverre nog niet de door ons verwachte dollars
opgeleverd. Alle elf genomineerden zijn nog steeds, met een evenals bij ons aanwezige
onvrede, in afwachting van de verdere stappen van de jury1.
Wel hebben wij dankzij deze niet mis te verstane erkenning van de ideeën van Prof Schuiling
onze internationale bekendheid en reputatie kunnen uitbouwen. Er zijn binnen de VECcontacten interessante relaties opgebouwd met organisaties in o.a. Denemarken, de Verenigde
Staten en Zuid-Afrika. Daarnaast hebben wij contacten in o.a. Turkije, Oman, Ethiopië, India,
Maleisië, Vietnam, Griekenland. In al deze landen bestaan voor de toepassing en/of levering
van olivijn veelbelovende mogelijkheden. Het ‘muntje’ moet hier en daar nog wel vallen, dit
vraagt veel aandacht en inspanning. In ons eigen land zien we nog steeds geen
aanknopingspunten voor grootschalige initiatieven. Ondanks onze herhaalde pogingen laten
rijksoverheid en politiek het hier afweten. Lagere overheden tonen daarentegen wel hun
belangstelling voor lokale olivijntoepassingen.
Deze nieuwsbrief is bedoeld om u weer eens wat uitgebreider te informeren over het werk van
de Stichting en om uw aandacht te vragen voor het recent ontwikkelde “Bidbook”, dat als
prospectus zal gaan dienen voor het actief werven van fondsen om de uitbreiding van het
werk van de Stichting te faciliteren. Dit Bidbook treft u aan als een separate bijlage. Wij
zullen u desgevraagd één of meer gedrukte exemplaren toezenden. Binnenkort verschijnt er
tevens een naar Engels vertaalde versie. Wij nodigen u natuurlijk uit ook ‘anderen’ te
attenderen op onze activiteiten en deze wervingsactie.
1

VEC statement: “You are officially recognized as enhanced weathering on land gurus by the
Virgin Earth Challenge”. This also means you are officially amongst a shortlist of no more
than a dozen organizations, across!a spread of potentially safe, scalable and commercially
viable negative- emissions concepts within the Earth Challenge process.!
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In de afgelopen tijd is een aantal initiatieven ontwikkeld om het draagvlak voor de toepassing
van olivijn voor een mondiale CO2 vastlegging te vergroten:
•

•

•

•

•

•

•

Er werden bemoedigende resultaten geboekt in onderzoek naar juiste
omgevingscondities en de verweringssnelheid van olivijn en daarmee naar de
mogelijkheid olivijn effectief en efficiënt in te kunnen zetten. Citaat uit de Wageningse
onderzoeksrapportage van Prof. H. ten Berge et al: “Yet, weathering appears fast
enough to support the ‘enhanced weathering’ concept. In agriculture, olivine
doses must remain within limits to avoid imbalances in plant nutrition, notably at
low Ca availability; and to avoid Ni accumulation in soil and crop”. 2
Met het Wageningen Universitaire Research Centrum is een netwerk gevormd om
vanuit het specifieke kennisgebied over bodem en gewassen de mogelijkheden van
olivijn toepassingen in de landbouw verder te bezien.
Eind november werd onder voorzitterschap van Prof. Ir. Jan Stuip (Urgenda)3 een op
de praktijk gericht seminar georganiseerd over de werking en toepassing van olivijn.
In oktober informeerden wij u reeds hierover en namens de stichting was een tiental
personen in Rotterdam aanwezig (zie verderop in deze Nieuwsbrief).
De wens om verdere stappen te zetten in onderzoek hoe en waar olivijn toepassingen
in aanmerking zouden kunnen komen voor financiering door carbon credits (CDM)
stagneert nog door het bij ons ontbreken van middelen.
Nationaal en internationaal werd de aandacht gevestigd op de mogelijkheden van
olivijn toepassingen voor CO2 reductie door:
o Interviews met, publicaties van en lezingen door Professor Schuiling op vele
plaatsen in Europa, in India, Maleisië en Oman.
o Onze website (www.smartstones.nl), die de aandacht van velen trekt getuige
het aantal ‘pageloads’ in een jaar van meer dan 10.000 (waarvan 40% in
Nederland).
Een serieus contact werd gelegd met de Geo-council en mijnbouwfaculteit in Zuid
Afrika om gezamenlijk een afzetmarkt te ontwikkelen voor mijnsteenafval (=olivijn). In
het voorjaar van 2013 is voor verdere uitwerking een bezoek gepland.
Er zijn tal van voorstellen ontwikkeld om olivijn in eerste instantie op kleinschalige
wijze en ook als demonstratieproject toe te passen in eigen land (o.a. in riolen tegen
betonrot, verharding van golfcourses, verrijking biogas productie, serpentijn slurry
t.b.v. blussen van branden, een eenvoudige werkwijze voor het winnen van Nikkel uit
olivijn, enz.)

2

De conclusies van een op verzoek van de overheid in 2008 door TNO verrichte ‘deskstudy’
worden daarmee grotendeels achterhaald.
3
Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, zie http://www.urgenda.nl.
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II.#

Olivijn#Seminar#Rotterdam#2012#

Met als motto “Van onderzoek naar praktijk” vond eind november een boeiend seminar
plaats. De organisatie was een samenwerking van de Gemeente Rotterdam / Rotterdam
Climate Initiative, greenSand, Olivijn Stichting - SmartStones, Innovation Concepts en het
VVM. Er waren ruim 100 deelnemers, waaronder enkele buitenlandse leveranciers van
olivijn. Het programma was voornamelijk gericht op vertegenwoordigers van provincies en
gemeenten en bedoeld om deze enthousiast te krijgen voor de toepassing van olivijn. Het
seminar was een groot succes, er komen steeds meer onderzoeksresultaten beschikbaar en de
belangstelling voor olivijn groeit snel. Er zal mogelijk nog een uitgebreide rapportage
verschijnen, zie ook: http://www.olivijn.info/Conferentie2012.htm
Er was een keur van goede sprekers. Er werd o.a. gerapporteerd over de onderzoeksresultaten
van WUR, TU-Delft, VU-Brussel/NIOZ en RIVM. Movares rapporteerde over een pilot voor
het toepassen van olivijn in de schouwpaden van ProRail. Als onderdeel van het programma
werd de milieuwethouder van Rotterdam het rapport van Deltares: “Olivijn legt CO2 vast in
de gemeente Rotterdam” overhandigd. De wethouder toonde zich daarbij zeer enthousiast en
beloofde de aanbevelingen om te zetten in daden. Toevallig werd op die dag bekend dat de
twee grote energieleveranciers op de Maasvlakte zich om economische redenen gaan
terugtrekken uit het CCS project (kansen voor olivijn binnen het Rotterdam Climate
Initiative?)4.

III.# Een#effectieve#PR#(nationaal#en#internationaal),#alsmede#lokale#
fondsenwerving#vormen#speerpunten#voor#de#komende#tijd#
Nadat wij begin 2012 onze strategie en plannen nog eens tegen het licht hebben gehouden en
om ons niet al te afhankelijk te maken van de (nog steeds beloofde) prijs uit de pot van de
Virgin Earth Challenge hebben we tot een initiatief voor fondsenwerving besloten.
De commerciële en grootschalige toepassing van olivijn lijkt nog ver weg en is zeker op eigen
kracht niet erg realistisch. Een nog groter draagvlak en samenwerking met krachtige
organisaties wordt daarom serieus nagestreefd. U zult begrijpen dat de stichting zonder enige
middelen niet in staat is tot het nemen van nog meer initiatieven voor vergroting van het
draagvlak, samenwerking en internationale projecten.

4

http://www.biobased-society.eu/2012/12/kerststal-vangt-co2-als-kolencentrales-het-nietdoen/
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Wij hebben mede op grond van vele positieve reacties uit binnen- en buitenland
geconcludeerd dat het olivijn initiatief nog steeds verdient te worden vervolgd, wellicht meer
buiten dan binnen Nederland. Hiervoor moeten de activiteiten van de stichting worden
uitgebreid en worden versterkt met “jong talent!” en er moeten vooral eerst enige middelen
als ‘seed money’ beschikbaar komen.

IV.#

Oproep#bij#het#Bidbook!#

Deze nieuwsbrief is bedoeld om, ondanks het feit dat de grote doorbraak nog op zich laat
wachten, u te laten weten dat de Stichting een behoorlijke voortuitgang met resultaten heeft
geboekt en om op u een beroep te doen in het versterken van onze slagkracht:
•

•
•

•

•

•

Wij hebben in de afgelopen maanden een Bidbook voor fondsenwerving opgesteld dat
wij u hierbij doen toekomen en dat voor zich spreekt. Wij vragen u hiervan kennis te
nemen en ons een mogelijke terugkoppeling m.b.t. de inhoud en uiteraard mogelijke
‘leads’ bij bedrijven en instellingen voor onze fondsenwerving te noemen, dan wel
hierin te willen bemiddelen. U kunt ook persoonlijk de Stichting aan het eind van dit
jaar verrassen met een donatie (fiscaal aftrekbaar)!
Een Engelstalige versie is in aantocht.
Wij riepen u reeds eerder op ons te attenderen op geschikte kandidaten om te voorzien
in de vacature van voorzitter van het Stichtingsbestuur. Mocht u het eerder verzonden
profiel gemist hebben, dan sturen wij u dit alsnog toe.
Ons te informeren over ‘jonge’ en enthousiaste krachten/medewerkers die we kunnen
vragen bepaalde rollen op zich te nemen c.q. taken te vervullen in binnen- en
buitenland.
Al dat gene wat u aan ideeën of kritieken te binnen schiet aan ons mede te delen om
daarmee het belangrijke initiatief van Prof. Schuiling (80) een nog grotere
levensvatbaarheid te geven.
En tenslotte ons mede te delen of u het nuttig acht om evenals in 2010 het volgend jaar
weer een z.g. Miniconferentie voor de ‘Vrienden van de Stichting Olivijn’ te beleggen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
A.J. van Ittersum
U kunt eventuele reacties op deze nieuwsbrief zenden naar info@smartstones.nl, ook als u
onze verdere informatie niet meer wenst te ontvangen.
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